السيرة الذاتية
د .سامية محمد علي أبوعجيلة
عضو هيئة تدريس قار بجامعة الزيتونة  /سوق االحد
مراجع ومحاسب قانوني
دكتوراه في فلسفة المحاسبة
التخصص :محاسبة
الدرجة العلمية :أستاذ مساعد
رقم الهاتف11200907770799 :
االيميلmas.aiamaaalaaaosa.aimas:
العنوان :زاوية الدهماني  /طرابلس  /ليبيا
اللغات  :لغة عربية ـ لغة إنجليزية
الشهادات الدراسية:
ـ دكتوراه في فلسفة المحاسبة  /جامعة هدرزفليد ـ بريطانيا  /سنة  i 2102عنوان األطرواحة " أثر
الثقافة التنظيمية على أنظمة قياس األداء في التعليم العالي الليبي" تحت أشراف البروفيسور جون أنكر
والدكتور أولو اوالكوi
ـ ماجستير محاسبة  /أكاديمية الدراسات العليا  /سنة  2112بمعدل  7.2من أصل  i 2.11عنوان
الدراسة " تقييم االداء المالي واالقتصادي دراسة حالة شركة أستثمار أموال المنتجين" تحت إشراف
الدكتورعبد السالم العربيi
ـ بكالوريس محاسبة  /جامعة طرابلس  /سنة  0992بمعدل  7.2من أصل 2.11
ـ دبلوم عالي في المحاسبة  /المعهد الوطني لإلدارة  /سنة  0997بمعدل  7.22من اصل  2.11الترتيب
االول على الدفعة السابعةi
ـ شهادة ثانوية علمي  /مدرسة طرابلس الثانوية سنة  0901بنسبة %02.2
ـ شهادة في برنامج اتصاالت االعمال العالمية من جامعة كولورادو  /أمريكا سنة 2119
ـ شهادة في برنامج طرق التدريس من جامعة هدرزفليد ـ بريطانيا  /سنة 2102
الخبرات العملية والوظيفة الحالية:
ـ الوظيفة الحالية :محاضر قار بجامعة الزيتونة  /سوق االحد منذ سنة  2117الى الوقت الحاضر
ـ محاسب ومراجع قانوني مستقل للمحاسبة والمراجعة واالستشارات الضريبية وأعداد الحسابات المالية
والمراجعة القانونية للشركات.

ـ محاسب ومراجع قانوني متعاون بمكتب د iونيس للمحاسبة والمراجعة واالستشارات الضريبية حيث
قمت ضمن فريق من المكتب بإعداد الحسابات المالية لنقابة المحاسبين والمراجعين القانونينi
ـ محاضر متعاون بجامعة الحاضرة للعلوم االنسانية والتطبيقية  /طرابلس  2101ـ 2100
ـ محاضر متعاون بجامعة الرفاق  /طرابلس  2111ـ 2117ثم من  2100الى الوقت الحاضر
ـ محاضر متعاون بالمعهد الوطني لإلدارة  /طرابلس  2112ـ 2117
ـ محاسب ومراجع بدوام جزئي سنة  2117بإحدى مكاتب المحاسبة القانونيةi
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ـ محاضر متعاون بمعهد الدراسات المصرفية والمالية بمصرف ليبيا المركزي /دورة الصيرفة االسالمية
ـ التحليل المالي لمخاطر االئتمان المصرفي ـ خالل الفترة من  2101/00/27الى 2101/02/0
ـ محاضر متعاون بمكتب ونيس للمحاسبة والمراجعة القانونية /الدورة التأهيلية إلعداد المحاسب المهني
وكيفية إعداد الحسابات والقوائم المالية باستخدام برمجة اإلكسل – خالل الفترة من  2100/12/00الى
2100/12/22
ـ محاضر متعاون بمركز نكست أكاديمي  /دورة المحاسبة بأستخدام األكسل لمدة  71ساعة خالل الفترة
i2100/01
ـ عضو في لجنة مراقبة امتحانات جامعة الزيتونة سنة 2102
ـ تدريس مادة الرياضيات بالمدرسة الليبية بجنوب مانشستر /بريطانيا سنة 2102
ـ عضو في لجنة مراقبة امتحانات شهادة اتمام التعليم االساسي بالمدرسة الليبية بمانشستر 2102
ـ تدريس مادة الرياضيات بالمدرسة الليبية بشمال مانشستر /بريطانيا سنة 2101
ـ تدريس مادة الرياضيات بالمدرسة الليبية بدنفر  /كولورادو  /أمريكا سنة  2119ـ 2101
ـ تدريس مادة الرياضيات بمدرسة علي سيالة الثانوية من سنة  0991الى سنة 2117
الخبرات في الوظائف اإلدارية:
 رئيس قسم إدارة االعمال بجامعة الحاضرة للعلوم االنسانية والتطبيقية سابقا  2101/7الى 2100/7ـ نائب المدير بالمدرسة الليبية بمانشستر /بريطانيا  2107ـ 2102
ـ أشراف إداري بالمدرسة الليبية بمانشستر /بريطانيا  2100ـ 2102
ـ أشراف إداري بمدرسة سيالة الثانوية  /طرابلس  /ليبيا  2112ـ 2111
المواد المحاسبية التى تم تدريسها:
مبادي محاسبة  0ـ مبادي محاسبة  2ـ محاسبة متوسطة  0ـ محاسبة متوسطة  2ـ محاسبة إدارية ـ
محاسبة تكاليف ـ محاسبة مصارف وشركات تأمين ـ محاسبة حكومية ـ محاسبة دولية ـ محاسبة ضريبية ـ
محاسبة شركات أموال ـ محاسبة أقسام وفروع ـ مصطلحات إدارية ـ المحاسبة باستخدام االكسل ـ
المحاسبة الخدمية ـ المحاسبة اإلدارية ـ كما يمكن تدريس جميع المواد المحاسبيةi
اللغة االنجليزية
ـ دراسة ثالثة فصول دراسية تخصص اللغة االنجليزية في جامعة عائشة بن نيران /طرابلس سنة
i2117
ـ دراسة اللغة االنجليزية مركز الثقافي البريطاني  /طرابلس  /ليبيا i2117
ـ دراسة اللغة االنجليزية ثالثة فصول دراسية بمعهد النفط /طرابلس سنة i2110
ـ شهادة في المرحلة المتقدمة لدراسة اللغة االنجليزية من جامعة كولورادو  /أمريكا سنة 2119
ـ شهادة في المرحلة المتقدمة لدراسة اللغة االنجليزية من جامعة دنفر  /أمريكا سنة i2101/-2119
ـ أعداد أطروحة الدكتوراه باللغة االنجليزية  /جامعة هدرزفليد ـ بريطانيا  2101/ـ i2102
الدورات التعليمية والتقنية وورش العمل
* ورشة عمل في متطلبات الجودة للمؤسسات التعليمة بجامعة الحاضرة للعلوم االنسانية والتطبيقية /
طرابلس i 2101
* دورة في حماية االطفال من المستوى االول من بلدية مانشستر  /بريطانيا 2102
* دورات برامج تنمية بجامعة هدرزفليد  /بريطانيا في الموضوعات التالية:
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1ـ التحليل االحصائي  SSSSلتحليل البيانات (االساسي ـ الجزء االول والثاني) سنة 2107
2ـ شهادة في برنامج الطرق تدريس (مقدمة للتعلم والتعليم  /مقدمة لتعليم المجموعات الصغيرة  /تصميم
انشطة للتعلم  /مقدمة إللقاء المحاضرات وتعليم المجموعات الكبيرة  /تطوير مهارات العرض الفعال /
تقييم الطلبة واعطاء المالحظات  /مقدمة لدعم طلبة ذوي االحتياجات الخاصة  /تقييم للتعلم
والتعليم)i2102
3ـ أكسل :تحليل البيانات في الجداول االلكترونية سنة 2102
2ـ عرض ملصقات لغرض المؤتمرات البحثية ( العلوم االجتماعية  /اآلداب  /العلوم اإلنسانية) i2102
 5تنظيم المراجع باستخدام برنامج اندنوت ( )etoNanlـ . 2011
6ـ عرض شرائح باستخدام برنامج باوربوينت (i2100 )Sa.tn SailP
 7رسم االشكال والمخططات باستخدام برنامج باوربوينت 1122ـ
8ـ مصطلحات محاسبية في  11دقيقة i2100
 -9إنشاء عروض تقديمية بواسطة الكمبيوتر 2100i
 -10كتابة وعرض الدراسات السابقة في المواضيع البحثية i2101
 -11تطوير واستخدام االطر المفاهيمية i2101
 -12التفكير كباحث أكاديمي i2101
13ـ مقدمة في مناهج البحث النوعي .2010
 -14مهارات البحث العلمي االلكترونية i2101
* دورة بجامعة كولورادو  /أمريكا
ـ شهادة في برنامج اتصاالت االعمال العالمية من جامعة كولورادو  /أمريكا سنة 2119
الندوات والمؤتمرات العلمية:
ـ مؤتمر المحاسبة االول  /طرابلس ـ ليبيا  7ـ  2يونيو
ـ المؤتمر العلمي الثاني حول واقع التعليم المحاسبي في ليبيا وافاق تطوره /طرابلس ـ ليبيا 21ـ 27
مارس 2117
ـ مؤتمر المائدة المستديرة ألساتذة الجامعات العربية طرابلس  /ليبيا سنة  2111ـ i2117
ـ مؤتمر بحوث الدكتوراه لمجموعة ابحاث االسواق الناشئة  /جامعة هدرزفليد  /بريطانيا  27يوليو
i2107
االبحاث والمقاالت العلمية:
ـ دور قطاع السياحة في تنمية القطاع العام i2117
ـ تقييم االداء المالي واالقتصادي i2112
ـ أثر الثقافة التنظيمية على أنظمة قياس األداء في التعليم العالي الليبي i2102
ـ مدى االلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية عند تحديد التكلفة الفعلية لنشاط
المرابحة اإلسالمية دراسة تطبيقه على مصرف الجمهوريةi2107
ـ بطاقة األداء المتوازن من حيث القبول ،األهمية واالستخدام في التعليم العالي الليبي i2100
ـ مخاطر شبكة االتصال (االنترنت) لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في المصارف الليبية 2100
ـ أشراف أكاديمي لمشاريع تخرج طلبة البكالوريوس بجامعة الزيتونة بسوق االحد تحت العناوين التالية:
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0ـ معوقات المضاربة في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية i6102
2ـ أثر تغير سعر الصرف على ترجمة القوائم المالية دراسة تطبيقية على شركة ربسولi6102
7ـ السياسية االئتمانية ودورها في ترشيد القرار االئتماني دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية
i6102
2ـ أهمية التحليل المالي في تقييم االداء دراسة تطبيقه على مصنع امسحيل i6102
ـ ممتحن لعدة مشاريع تخرج لطلبة البكالوريوس بجامعة الزيتونة بسوق االحد
الهوايات والمهارات االخرى
ـ مهارات جيدة جدا في استخدام برامج الحاسوب ()taPo / ewmla/ SailP Sa.tn
ـ القراءة والمطالعةi
ـ تبادل االفكار والعمل الجماعي والقيادي ومساعدة االخرين والتعاونi
ـ االنتساب الى الحركة الكشفية الليبية والتدرج الكشفي من مرحلة الزهرات الى مرحلة القائدات منذ سنة
 0972الى الوقت الحاضرi
العمل التطوعي:
ـ تدريس مادة الرياضيات للصف التاسع بالمدرسة الليبية بأمريكا /دنفر /كولورادو سنة  2119ـ 2101
ـ قائدة فرقة زهرات بالحركة الكشفية للكشافة والمرشدات فوج مانشستر /بريطانيا سابقا ،وقائدة فرقة
مرشدات بالحركة الكشفية للكشافة والمرشدات فوج طرابلس /ليبيا حالياi
ـ العمل ضمن لجنة اختيار أعضاء هيئة التدريس للمدرسة الليبية بمانشستر المكلفة من قبل أولياء االمور
وبموافقة وأشراف رئيس قسم المدراس الليبية بالسفارة الليبية ببريطانيا i2102
ـ العمل ضمن لجنة ألعداد اليوم الثقافي الليبي بجامعة دنفر  /امريكا وذلك بتكليف من قبل طلبة ليبيا
الدراسين بالجامعة i2119
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